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Univerzita: 
Škola bola jedinou univerzitou v meste a nachádzala sa kúsok od centra. Prepravovali sme sa výhradne bicyklom, ako 
každý študent v meste. Predmety boli vyučované v kvalitnej angličtine, avšak rozvrh bol vždy iný na každý týždeň. Ten 
sme dostali vopred pred každým blokom, takže výlety sa dali naplánovať. Na škole sa učí v dvoch časových blokoch, čo 
znamená, že prvú várku predmetov sme mali od septembra do októbra a druhú várku od novembra do decembra (v 
januári skúškové). Moje predmety prebiehali na báze projektov a záverečnej skúšky, niektorá ústne, niektorá písomne. 
Bola tam aj švédčina ako predmet (neabsolvoval som), ale podľa názorov ostatných študentov to nebolo jednoduché. 
Obsah predmetov bol na vyššej úrovni ako v Európe, hlavne prístupom a spôsobom výučby. Časté úlohy neboli ťažké, 
ale boli časovo náročné. Najmä keď ste dostali do skupinovej práce študenta z krajiny, kde je menej rozvinutý 
vzdelávací systém a je ťažké skĺbiť naše kultúry. Pre ľahšie prejdenie štúdia odporúčam predmet Business Culture I. 
a nepokračovať s ním v druhom bloku, nakoľko to bolo oveľa ťažšie. Prostredie školy bolo ako z filmu. Moderný 
kampus, mrakodrap, digitalizácia, najmodernejšie počítače, inovatívny prístup, miestnosti pre študentov na robenie 
skupinových projektov s televízormi a mnoho iného. Vysoká profesionalita vo všetkom, vrátane prístupu učiteľov. 
 
Ubytovanie: 
Erasmus študenti nemajú veľmi na výber, je potrebné sa vopred zaregistrovať na HSK Fastingheter, čo je v podstate 
študentský internát. Bol veľký problém nájsť iné ubytovanie, pretože cena prenájmu bytov bol okolo 600-700€ na 
mesiac, preto internát s cenou 285€ (shared room) alebo 385€ (single room) bola jasná voľba. Študentská spoločnosť 
ponúkala bývať v dvoch intrákoch – Krusbaret a Patrikshill. Z hľadiska polohy bolo úplne jedno, kde bývate, keďže 
všade sme sa prepravovali bicyklami. My sme boli v Krusbarete, kde bol viac párty život, ale menšie izby, naopak 
v Patrikshille väčšie izby, ale nuda. Všetko malo pre a proti, no aj po skúsenostiach by som odporučil Krusbaret, lebo 
všetci zahraniční študenti bývali tam a nemusíte sa vždy presúvať späť na Patrikshill. V porovnaní so slovenským 
internátom to bolo o trochu lepšie, ale žiaden zázrak. V noci bolo trochu zima pre slabé kúrenie vo všetkých 
miestnostiach, ale dalo sa to vydržať, prípadne kúpiť ohrievač. Napriek tomu, boli sme radi, že tam bývame a sme 
všetci pokope. Za tú cenu sme boli spokojní. 
 
Mesto a život: 
Halmstad je typické švédske mesto s tehlovou architektúrou. Jeho centrum je pomerne malé pre študentov, ale vždy 
sa dalo niekde ísť a vyžiť. Dostupnosť potravín, liekov a služieb bola na dobrej úrovni, dalo sa nájsť všetko. Napriek 



pandémii sa dalo robiť všetko, pričom rúška sme vôbec nenosili, nakoľko to nebolo vyžadované. V meste boli všade 
cyklotrasy a vodiči rešpektovali cyklistov. Navyše neboli v ňom žiadne kopce, takže bicyklovať zvládol naozaj každý. 
Mesto ako také, bolo z časti priemyselné a neohurovalo výhľadmi, no stále malo niečo do seba. Tradičné jedlo bolo 
veľmi kvalitné, čerstvé, ale aj na slovenské pomery drahšie. Pomerne blízko bola aj pláž, v ktorej sa síce dalo kúpať, ale 
vstup bol pozvoľný a museli sme ísť 100 metrov do vody, aby sme ju mali aspoň po pás. Kúsok od Halmstadu sa 
nachádza aj pláž Tylosand, ktorá je považovaná za najkrajšiu švédsku pláž, čo môžem potvrdiť. V meste sa dalo zadarmo 
korčuľovať v aréne a zadarmo požičiavali aj korčule. Počasie sa striedalo, buď týždeň bolo slnko, alebo týždeň pršalo 
s teplotami okolo 10-20 stupňov prevažne (sep-nov). Na záver v decembri nám aj párkrát poriadne zasnežilo. 
 
Výlety a zážitky: 
Švédsko je sama o sebe pekná krajina a vďaka jej polohe boli viaceré výlety na skok (oproti ceste zo Slovenska). Boli 
sme v Kodani (2,5 hod. vlakom z Halmstadu), vo švédskom Laponsku za polárnym kruhom, v Goteborgu a Štokholme, 
v nórskom Osle, Tromse, Lofotách a Narviku, vo fínskych Helsinkách a v estónskom Talline. V Halmstade nebolo veľa 
atrakcií čo vidieť, preto výlety boli svetlá časť spoznávania Škandinávie. Keby som mal vypichnúť tie najlepšie, tak určite 
Laponsko, kde sme videli polárnu žiaru, na sánkach nás ťahali husky, lovili arktické rybičky spod zamrznutého jazera, 
stavali iglu, boli na túre so snežnicami a ďalší spolužiaci boli aj na bežkách alebo na snowmobiloch. Tento výlet nám 
ponúkli študenti, ktorí robili Welcome Week, pričom cena bola nižšia, ako keby si to organizujeme po vlastnej osi. 
Takisto odporúčam Nórsko, kde sme mali krásne túry a samotná krajina očarí fjordami, na to sa nedá zabudnúť. 
Navyše, obyvatelia z týchto krajín ovládali angličtinu na vysokej úrovni, takže nebol problém sa dorozumieť. 
 
Ceny: 
Potraviny v obchodoch sú o približne 20-40% drahšie ako na Slovensku, hoci stane sa, že niektoré boli aj dvakrát 
drahšie a niektoré na rovnakej cenovej úrovni ako na Slovensku. Každopádne, v reštauráciách bolo veľmi draho, burgre 
od 6-7€, kebab a pizza od 9€ a základné varené jedlá (obed/večera) začínali na 16€. Vysoko odporúčam variť si doma, 
inak prejete aj gate. Ceny oblečenia boli taktiež drahšie, ale zase nábytok a drobnosti sa dali nájsť za dobrú cenu. MHD 
sme sa vôbec neprepravovali, nebolo to potrebné, vzhľadom na spomínané bicykle. Odporúčam kúpiť bicykel z druhej 
ruky za cenu medzi 60-80€. Všetko čo je drahšie alebo lacnejšie, tak tam niečo nehrá, ale keď nebudete mať na výber, 
tak treba kúpiť, lebo je to jediný dopravný prostriedok. Drahé bolo aj cestovanie vlakom, pre predstavu jednosmerne 
do Goteborgu to stálo 17€, no až ku koncu sme sa dozvedeli, že pre získanie tejto ceny si študentský lístok treba kúpiť 
v malých mašinách na stanici a nie od predajcu za pultom (u neho je to drahšie). Grant nepokryl všetky náklady na 
ubytovanie, sociálny život a potraviny, reálne treba mať niečo navyše našetrené. Samozrejme ceny výletov boli tiež 
drahé (rovnako ceny v celej Škandinávii) a alkohol je kapitola sama o sebe. Treba sa pripraviť na ceny za slabšie vína 
od 8€, lepšie od 15€, vodka od 20€, ostatný tvrdý alkohol od 20€ a vyššie a pod. 
 
Záver: 
Vzhľadom na FMUK ponuku univerzít vo Švédsku, je Halmstad to správne miesto na štúdium, ale len pre to, že sme 
nemali v ponuke Goteborg alebo Štokholm. Život v týchto mestách by bol jednoduchší, študentsky zaujímavejší 
a cenovo by to vyšlo rovnako. Napriek tomu, v Halmstade vás čaká kvalitné štúdium s veľa úlohami, ale dá to veľa do 
života. Mysleli sme si, že nebude treba robiť všetko do školy, že veď len prejdeme, ale reálne úlohy sme museli urobiť 
na to, aby sme prešli. Netreba sa však toho zľaknúť, zvládli sme to my, potom to zvládne každý :). 
 
Ak máte nejaké otázky, pokojne mi napíšte a poradím. Takisto dám skryté tipy, ktoré sa do tohto reportu nezmestili. 
 
Bc. Marek Farkaš 
IG: marekkiaro_ 
FB: https://www.facebook.com/marekfarkaspk 
 



 



 


